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De Gantel in ‘Onderweg naar de regio’ 

Zondag 30 oktober om 15.30 uur is De Gantel met een kort item bij 
RTL 4 te zien in een aflevering van het televisieprogramma ‘Onderweg 
naar de Regio’. Zaterdagmiddag 5 november om 13.30 uur wordt de 
herhaling uitgezonden. Mocht u abonnee zijn van Videoland, dan kunt 
u de uitzending hierop terugkijken. We hopen dat u er met veel plezier 
naar kijkt.  

 

Inning ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

Beste ouders, 

Na de herfstvakantie ontvangt u een verzoek voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage van het 

schooljaar 2022-2023. De ouderbijdrage is € 36,50 per kind. De ouderbijdrage is daarbij met € 1,50 

per kind verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke ouderbijdrage van €35,- zoals we dat 

gedurende het schooljaar 2020-2021 van u vroegen. Vorig schooljaar heeft u in verband met de 

coronabeperkingen tijdelijk €10,- minder betaald.  

Met deze bijdrage kunnen we ook dit jaar weer vele leuke activiteiten voor de kinderen bekostigen. 

Wat als je het geld niet kan missen? Vijf vragen over de ouderbijdrage: 

https://www.nu.nl/binnenland/6230842/wat-als-je-het-geld-niet-kan-missen-vijf-vragen-over-de-

ouderbijdrage.html 

 

Net als vorige jaar ontvangt u het verzoek voor betaling via Wiscollect, waarmee u uw ouderbijdrage 

eenvoudig via Ideal kunt betalen. Als bijlagen bij dit Gantelnieuws het jaaroverzicht van het afgelopen 

schooljaar en de begroting van dit schooljaar. 

Met eventuele vragen kunt u per mail contact opnemen met de Ouderraad. Het mailadres is: 

ouderraadgantel@gmail.com 

Met vriendelijke groet, 

De Ouderraad. 

 

Tussenschoolse opvang 

Zoals u weet, werkten wij het vorige schooljaar samen met 4 medewerkers van Halo Jobbing. Omdat 
wij niet tevreden waren over de kwaliteit en continuïteit van hun dienstverlening, is deze 
samenwerking beëindigd en werken we sinds deze zomer samen met 3SSport. Om goed toezicht te 

https://www.nu.nl/binnenland/6230842/wat-als-je-het-geld-niet-kan-missen-vijf-vragen-over-de-ouderbijdrage.html
https://www.nu.nl/binnenland/6230842/wat-als-je-het-geld-niet-kan-missen-vijf-vragen-over-de-ouderbijdrage.html
mailto:ouderraadgantel@gmail.com
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kunnen houden op de sport- en spelactiviteiten die zij leveren, is besloten om een 5e medewerker 
van 3SSport in dienst te nemen die de rol van coördinator heeft. 
We zijn blij met de kwaliteit die door 3SSport wordt geboden. Tijdens een eerste evaluatie die we 
met 3SSport, de overblijfmoeders en leerlingen van de leerlingenraad hadden, klonken positieve 
geluiden. In november zullen we de samenwerking weer evalueren, maar ook tussentijds houden we 
de vinger aan de pols. 
 De kosten van het overblijven bestaan uit de begeleidingskosten van 3SSport, de 
vrijwilligersvergoedingen die de overblijfvrijwilligers ontvangen en de aanschaf van de materialen 
waarmee de kinderen tussen de middag spelen. Deze worden gedekt door de ouderbijdragen die 
ouders betalen. 
Doordat 3SSport met een 5e medewerker bij ons het overblijven begeleidt, liggen de kosten hiervoor 
ruim €8000,- hoger dan die wij vorig schooljaar aan Halo Jobbing kwijt waren. De overblijfvergoeding 
die de ouders betalen is echter gelijk gebleven.  
 
Omdat we in onzekere tijden leven waarin de veel gezinnen onder financiële druk staan, is het ook 
mogelijk om de overblijfkosten in 10 termijnen te betalen. Ouders die hier gebruik van willen maken, 
moeten dat bij Cynthia aangeven. Ouders voor wie dit financieel gezien geen oplossing biedt, kunnen 
met mij contact opnemen. 

≈≈≈ 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

In het voorjaar van 2021 ontvingen wij vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een budget 

van toenmalig onderwijsminister Slob. Uitgangspunt van het NPO was: 

• Dat het NPO bestemd is voor leerlingen die meer of effectievere (onderwijs)tijd nodig 
hebben. 

• Dat het NPO zich richt op de leerontwikkeling, maar ook op de sociale ontwikkeling en het 
welbevinden van kinderen. 

• Dat de uitvoering van het programma primair in de scholen plaatsvindt. 
 

Het NPO-budget hebben wij in het voorjaar van 2021 gebruikt om tot de zomer 45 leerlingen in 

groepjes door ingehuurde RT’ers onder leiding van het Haags Centrum Onderwijsadvies (HCO) te 

laten begeleiden. Wij noemden dit project ‘Vooruit met leren’. Schooljaar 2021-2022 hebben wij 

deze hulp onder de noemer ‘Vooruit met leren 2.0’ voortgezet. Resultaat onder aan de streep was 

dat de 3 RT’er die ons in het voorjaar van 2021 hielpen ook het afgelopen schooljaar op planmatige 

en deskundige manier èn onder begeleiding van het HCO werkten aan het versterken van de 

prestaties van een flink aantal leerlingen. Daarmee ontstond voor de leerkrachten ook ruimte om in 

de klas extra hulp te bieden. 

Verder heeft gedurende het schooljaar 2021-2022 een Remedial Teacher van ‘Opdidakt’ leerlingen 

van de onderbouw begeleid bij het versterken van het onderwijsaanbod op het gebied van NT-2 

onderwijs en woordenschat. 

Bovendien hebben wij het vorig schooljaar meester Marc en juf Vera als onderwijsassistent vanuit de 

NPO-gelden kunnen aantrekken om extra te ondersteunen èn kon juf Noor grotendeels worden vrij 

geroosterd om RT aan leerlingen te geven. 

Omdat deze gelden ook nog dit schooljaar beschikbaar zijn, zal de ondersteuning door meester Marc, 

juf Vera en juf Noor in ieder geval dit hele schooljaar doorlopen. Tijdens dit schooljaar zullen we de 
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overweging maken of de extern ingehuurde RT’ers het hele schooljaar extra RT blijven geven of dat 

deze op een gegeven moment wordt afgebouwd. 

 

 

Aanmelden broertjes / zusjes 

Kinderen kunnen vanaf hun 3e verjaardag worden aangemeld bij een Haagse basisschool.   
Omdat wij een school zijn met een maximum aantal plaatsen (leerlingplafond), moeten wij ieder jaar 
aan de gemeente Den Haag doorgeven hoeveel kinderen we per periode kunnen plaatsen. Daarom is 
het voor ons van belang om te weten hoeveel broertjes/zusjes er worden aangemeld, zodat we hier 
rekening mee kunnen houden. Broertjes of zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten krijgen 
voorrang op nieuwe kinderen.  
  
Wilt u de volgende gegevens van uw jongste kind aan ons doorgeven: 
Naam: 
Geboortedatum: 
Emailadres ouders: 
Naam of namen van de broer(s) of zus(sen) die al bij ons op school zitten: 
Rond de 3e verjaardag van uw jongste kind ontvangt u van ons een mail met meer informatie over 
het aanmelden bij onze school. 

 

Tips voor een gezonde traktatie 

“Gezonde traktaties”, dat is ook het advies van onze school. Toch wordt er soms nog snoep, chips of 
cake getrakteerd. Ook niet heel gek, omdat de meeste kinderen iets lekkers en een kinderfeestje 
toch meestal met zoet associëren. Maar je kan toch echt wel iets gezond, lekker en leuk trakteren. 

Daarom hierbij een link naar gezonde traktaties die er fantastisch uitzien en ook lekker smaken 😉.  
 
Trakteren op school: 25 gezonde traktatie tips (vankaat.nl) 

 

     

https://www.vankaat.nl/post/trakteren-op-school-25-gezonde-traktatie-tips
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Hulp gevraagd bij aanbrengen Sintversiering 

Over 3 weken komt Sinterklaas met zijn Pieten weer in het land. Op 5 

december zullen we hen op feestelijke wijze op De Gantel welkom heten.  

In verband hiermee wordt op vrijdagavond 11 november van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur de school 

door de ouderraad versierd. Omdat zij dit niet alleen kunnen doen, doe ik hierbij de oproep aan 

ouders om die avond te komen helpen. Vele handen maken licht werk en bovendien zal het ook een 

gezellige avond worden. 

Wilt u zich via social schools hiervoor aanmelden? Hierbij de aanmeldlink: School (socialschools.eu) 
 
 
 

 

Help mee: ieder kind verdient een cadeau op 5 december! 

Voor 1 op de 10 kinderen die opgroeien in (verborgen) armoede is een cadeautje op 

Sinterklaasavond helemaal niet vanzelfsprekend. Stichting Sintvoorieder1 zet zich in om deze 

kinderen (en hun ouders!) blij te maken op pakjesavond. Want ieder kind verdient het om gezien te 

worden op 5 december.  

SintvoorIeder1 stelt voor ieder kind een 

Sinterklaascadeaupakket samen, met gedicht en 

snoepgoed. Het doel is om in 2022 maar liefst 

22.500 kinderen zo’n pakket te geven. 

Hebt u nieuw speelgoed (in de originele verpakking) 

liggen waar niet mee gespeeld wordt? Boeken, 

gadgets of toiletartikelen die nieuw en nog niet 

gebruikt zijn? De Ouderraad zamelt dit graag in om 

het namens de ouders aan SintvoorIeder1 te geven.  

In november kunt u het speelgoed inleveren op school. In het volgende Gantelnieuws of via Social 

Schools zullen we de data en tijden hiervoor communiceren. 

Meer informatie over Sintvoorieder1 vindt u op www.sintvoorieder1.nl  

Bedankt! De Ouderraad. 

 
VakantiepasClub herfstvakantie 

In de herfstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de VakantiepasClub. Dat is de gratis 
digitale VakantiePas voor de korte schoolvakanties.  

https://app.socialschools.eu/communities/450/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sintvoorieder1.nl%2F&data=05%7C01%7Chvreine%40scoh.nl%7C83270a239a2e4f29fdb408dab21610f9%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C638018105084384363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CI3VgCKeJX%2BwUkts253%2BTHsrA8h15vUWTTV9sWwSQXo%3D&reserved=0
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Doen 
Voor natuurvrienden is er een herfstspeurtocht bij stadsboerderij De Herwijerhoeve. Techneuten 
vinden de Robotdag bij Beeld en Geluid vast interessant. En jonge wetenschappers kunnen hun hart 
ophalen op de Microscoopdag bij Museum Boerhaave. Natuurlijk zijn er ook leuke dingen voor 
sportievelingen, knutselaars en lekkerbekken. 

Winnen 
Kinderen die willen laten weten wat ze van de VakantiePas vinden en een idee hebben voor volgend 
jaar, kunnen via de website een VipVel invullen. Daarmee maken ze kans op een middag 
boomklimmen met de hele klas in het Haagse Klimbos of een etentje met het gezin bij Mingle Mush. 
 
Ook kunnen kinderen twee vrijkaarten winnen voor GlowGolf Scheveningen met een leuke selfie of 
actiefoto. Kijk voor deze winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 
 
Lid worden 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl. 
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 activiteiten en 
kortingsbonnen.  
 

 

 

Spellenmiddag en pannenkoeken eten in de Pleinkerk 

In de Pleinkerk in Wateringen vieren we herfstvakantie!  

Op woensdagmiddag zijn jullie welkom voor een spellenmiddag. Op zaterdag rond het avondeten 

mogen jullie komen voor een pannenkoekenfeest.  

Ouders / verzorgers mogen ook mee. Meer informatie vind je in de uitnodigingen in de bijlagen bij dit 

Gantelnieuws. We willen graag weten op hoeveel kinderen en volwassenen we kunnen rekenen. Wil 

je je vooraf aanmelden?  

Groeten, 

Roeland en Gesina, kinderwerkers bij de Pleinkerk 

 

Het mobieltje even aan de kant? 

Ouders moeten tijdens de herfstvakantie hun telefoon eens opzij leggen en echt contact maken met 

hun jonge kind. Kinder- en jeugdpsychiater Marja van ’t Spijker brak vorige week als vicevoorzitter 

van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een lans voor minder smartphonegebruik in de buurt 

van baby's, peuters en kleuters. 

http://www.vakantiepas.nl/
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Er moet volgens de visie van de NVvP-bestuurder ook extra onderzoek komen naar overmatig 

telefoongebruik in de buurt van jonge kinderen. Want Van ‘t Spijker vreest psychische problemen op 

latere leeftijd. 

Eigenlijk alle ouders hebben de beste intenties met hun kinderen, weet de systeemtherapeut. ,,Ik 

ben alleen bezorgd dat hun telefoongebruik, als dat overmatig is, schade kan toebrengen aan hun 

jonge kind en misschien zelfs problemen in de hechting kan veroorzaken. Dat kan later problematisch 

zijn bij het onderhouden van gezonde relaties en het omgaan met tegenslagen en trauma’s.” 

Psychiatrische klachten liggen dan eerder op de loer. 

Fysieke en mentale aanwezigheid 

Van ‘t Spijker legt uit: ,,Naar hechting is veel onderzoek gedaan. De belangrijkste voorwaarde is de 

fysieke en mentale aanwezigheid van de ouder. Ook moet die sensitief zijn; op een goede manier de 

onmiddellijke behoefte van het kind kunnen opmerken, terwijl vooral baby’s, peuters en kleuters 

heel subtiel communiceren. Dan hoef ik niet te vertellen dat de smartphone een geduchte 

concurrent is van aandacht. Dus zou ik ouders heel graag willen meegeven: je hebt goud in handen 

door je telefoon op belangrijke momenten weg te leggen en er helemaal te zijn voor je kind.” 

 

Mag je dan als ouder nooit meer appen of bellen in het bijzijn van de kleine? Wat is overmatig 

smartphonegebruik? De psychiater, zelf bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 

vindt dat daar best nog meer onderzoek naar mag plaatsvinden. ,,Gewapend met deze kennis 

kunnen dan gefundeerde aanbevelingen gedaan worden omtrent het schermgebruik van ouders.” 

Toch heeft Van 't Spijker nu al een belangrijke tip voor ouders: ,,Zorg voor vaste momenten waarop 

de telefoon er niet is.” 

 

‘Beschermde tijd’ noemt ze dat. ,,Tijdens het eten niet, tijdens het badritueel niet, tijdens het naar 

bed brengen niet. Maar ook: als je in de herfstvakantie nou naar Artis gaat met je kind en je zit te 

wachten op die trein, wacht dan ook samen met de kleine op die trein! Laat je telefoon in de tas en 

bekijk gewoon met je kind wat er op het perron allemaal te zien valt. De rafelrandjes van de tijd 

hoeven niet alsmaar te worden ingevuld.” 

Overigens benadrukt Van ‘t Spijker dat het helemaal niet de bedoeling is om ouders een 

schuldgevoel aan te praten. ,,De smartphone is een niet meer weg te denken onderdeel van onze 

maatschappij geworden, dat soms juist ook een voordeel kan opleveren in het contact met je kind. 

Denk aan een belletje om het welterusten te wensen of te ondersteunen bij een spannend 

slaapfeestje.” 

Alle ouders hebben volgens haar de instinctieve behoefte om een goede ouder te zijn. ,,Ik heb daar 

heel veel vertrouwen in. Dus ben ik gemotiveerd om ze mee te geven dat hun aanwezigheid en 

aandacht richting hun kind heel erg waardevol is. Het helpt bij de hechting, die weer een blauwdruk 

vormt voor het latere leven.” 

‘Still face’-experiment 

In 1975 kwam ontwikkelingspsycholoog Edward Tronick naar buiten met het inmiddels beroemde 

‘still face’- experiment (zie filmpje). In dit experiment wordt moeders gevraagd met een vlak, 

uitdrukkingsloos gezicht naar hun kleine kind kijken en niet meer te reageren op wat hun baby doet. 

Het zijn aangrijpende beelden waarbij je ziet hoe de baby’s tevergeefs van alles uit de kast halen om 

https://www.bing.com/videos/search?q=still+face+experiment&&view=detail&mid=CB4E20DBDCE17B3DE63FCB4E20DBDCE17B3DE63F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstill%2Bface%2Bexperiment%26FORM%3DHDRSC4
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de aandacht te trekken. De baby’s worden achtereenvolgens onrustig, emotioneel en geven het 

uiteindelijk op waarna ze zich terugtrekken. Tronick toonde hiermee in 1975 als eerste aan, hoezeer 

ook jonge kinderen al gericht zijn op verbale en non-verbale interactie. Volgens Van ‘t Spijker levert 

het gezicht van de ouder wiens aandacht gevangen is door een scherm, op dat moment eventjes 

hetzelfde effect op. Ze wil dat ouders zich hiervan bewust van zijn en zichzelf afvragen hoe vaak per 

dag dit aan de orde is in de interactie met hun jonge kind. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 


